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Boerderijklassen (3-daagse)
DAG 1
VOORMIDDAG
•
•
•

Aankomst op de boerderij.
Ontvangst met uitleg en afspraken
Installeren in de kamers.

12U
Warme maaltijd

NAMIDDAG 14U
•

3 leuke workshops

RONDLEIDING OP DE BOERDERIJ
Samen met boerin Anne-Sophie gaan jullie op ontdekkingstocht op de Spermaliehoeve. AnneSophie laat jullie kennismaken met alle dieren van de boerderij. Ook kom je te weten hoe boer jo
voor zijn stieren zorgt en waarom hij zo graag bij de stieren in de hokken zelf vertoeft. Waarom heeft
het vee een oranje oorbel aan? Jullie vragen worden allemaal beantwoord. Na deze rondleiding
heeft het boerenleven voor jou geen geheimen meer en weet je waar alle dieren verblijven. Je kon
zelfs al konijnen, kippen en geiten knuffelen!
Als jullie dat willen, focussen we meer op ‘uitleg’ of op ‘doen’ tijdens de rondleiding! Geef dit gerust
op voorhand aan.

AKKERBOUW
Tijdens deze activiteit laat Emma jullie kennismaken met de akkerbouw, en dit via de zintuigen. Zo
leren de kinderen de verschillende gewassen kennen die op de Spermaliehoeve geteeld worden.
Waar komt suiker vandaan? Wat is tarwe? Een leuk, educatief filmpje zal al heel wat vragen
oplossen. Nadien gaan we aan de slag met onze zintuigen. Door te voelen, te ruiken en te proeven
proberen jullie de naam van verschillende voedingsmiddelen te raden. Hierdoor komen jullie op een
speelse manier heel wat te weten over verschillende hoeveproducten.

ZWALUWWORKSHOP
Jaar na jaar zijn er op de Spermaliehoeve vele nesten van huiszwaluwen te bewonderen. Natuurgids
Patrick is de ideale ambassadeur van dit uniek vogeltje. Hij heeft een schat aan informatie over dit
kleine, maar boeiende vogeltje. Hij kan jullie alles vertellen over de avonturen en jaarlijkse lange
toch van de zwaluw naar de boerderij. Via interessante weetjes, doe-opdrachten en beeldmateriaal
van Patrick, is iedereen in een mum van tijd ook ‘fan van de zwaluw’. Een boeiend en fascinerend
verhaal! (‘vliegt de zwaluw zonder gps naar Afrika?’)

VIERUURTJE
LATE NAMIDDAG
•

wandeling naar het melkveebedrijf

BEZOEK AAN HET MELKVEEBEDRIJF
Boer Johan van het nabijgelegen landbouwbedrijf stelt zijn boerderij uitzonderlijk 1x per week open
voor de gasten van de Spermaliehoeve. Een unieke kans, want zo krijg je te zien hoe de melkkoeien
worden gemolken met een hypermoderne melkrobot. Johan legt uit hoe de koeien verzorgd worden
en vertelt hoe de melkrobot de boer en zijn gezin wat meer vrijheid geeft. Op deze boerderij sta je
oog in oog met de kalfjes, zo schattig!
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BROODMAALTIJD MET LEKKERE, WARME, VERSE CHOCOLADEMELK
AVOND: SUGGESTIES
•
•

film kijken (verschillende kinderfilms beschikbaar op de boerderij)
of
gezelschapsspelletjesavond (spelletjes zelf mee te brengen)

DAG 2
ONTBIJT
BOERDERIJTAKEN EN PONYRIJDEN
BOERDERIJTAKEN
Tijd voor het echte werk! Tijdens de boerderijtaken helpen we de boer. De stallen moeten netjes
geveegd worden, de geitjes worden gevoederd, de konijntjes geven we water, we mesten hun
hokjes uit, de kippen geven we graan en hun eitjes worden geraapt! ‘opgeruimd staat netjes!’

PONYRIJDEN
In de grote piste op de boerderij krijg je eerst uitleg over hoe je met een pony of paard moet omgaan.
En wat het verschil is tussen beide! Je krijgt de kans om de pony’s te borstelen en te verzorgen.
Daarna is het tijd voor een ontspannende rit op je favoriete pony!

12U
Warme maaltijd

14U - KEUZEACTIVITEIT
Kies twee activiteiten uit onderstaande lijst. Let op! Activiteiten met een sterretje* kunnen niet
worden gecombineerd met elkaar.
• DE WEG VAN VLEES*
• DE WEG VAN MELK*
• DE WEG VAN GRAAN*
• BOERENSPELEN*
• VOLKSDANSEN
• KNUTSELEN MET KLEI
TARIEF: €3,5/KIND/TWEE WORKSHOPS
VOORBEELD:
JE KIEST ‘DE WEG VAN MELK’ EN ‘VOLKSDANSEN’.
KLAS 1: DE WEG VAN MELK
KLAS 2: VOLKSDANSEN
OM 15U WISSELEN
KLAS 2: DE WEG VAN MELK
KLAS 1: VOLKSDANSEN

OF keuze uit halve-daguitstap met toeristentrein
• ZIE DOCUMENT UITSTAPMOGELIJKHEDEN

16U
Vieruurtje

LATE NAMIDDAG
buiten spelen, douchen, beginnen inpakken

18U
Avondeten
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AVOND SUGGESTIES
•
•

pyjamafuif
of
boerderijquiz (vanaf 2de graad) (quiz in thema gemaakt door Spermaliehoeve, laptop
noodzakelijk met HDMI ingang)

DAG 3
OCHTEND
•
•

inpakken van de valies, valiezen verzamelen buiten
kamers vegen

8U30-9U
Ontbijt

VERTREK OP UITSTAP MET BOERDERIJPICKNICK
keuze uit verschillende uitstapjes met picknickmogelijkheden (met toeristentrein of eigen bus)
• Bakkerijmuseum in Veurne
• Kakelende Kippenmuseum in Keiem
• Diksmuide – Ijzertoren, Dodengang
• koekjesmuseum van Jules Destrooper in Lo
• …

Uitleg over de verschillende keuzeactiviteiten
De weg van melk – we maken choco!*
Deze workshop gaat dieper in op wat de kinderen al zagen bij het bezoek aan het melkveebedrijf. Via
het verhaal van Sam leren we welke weg de melk aflegt tot die bij jou thuis kan gedronken worden.
Na het verhaal mogen we een levensechte houten koe melken door de vragen goed op te lossen over
het verhaal. Dan kunnen we beginnen aan de choco! We maken lekker verse, artisanale choco die
jullie de volgende dag kunnen meenemen naar huis. Kan je nog wachten om te proeven?

De weg van vlees – we maken hamburgers!*
(voor de 2de en 3de graad – 1s te graad mogelijk indien 1 begeleider op 6)

Tijdens deze workshop leren de kinderen hoe een hamburger gemaakt wordt. Via een kindvriendelijk
en leerrijk filmpje zie je het hele proces van boer tot slager. Je ziet hoe de boer in de weer is bij zijn
dieren. Daarna zien we de slager aan het werk. Na de uitleg mogen de kinderen zelf aan de slag om
hamburgers te maken. Lekker rundsgehakt, eitjes van de kippen, paneermeel, kruiden… Daarna mogen
de kinderen zelf hamburgers persen met de speciale hamburgerpers! ’s Avonds kunnen jullie dan
smullen van jullie eigengemaakte hoeveburgers tussen een lekkere pistolet met verse groentjes… Kan
het nog lekkerder?

De weg van graan – we maken donuts!*
(voor de 2de en 3de graad – 1s te graad mogelijk indien 1 begeleider op 6)

We leren alle ingrediënten kennen die we nodig hebben om een donut te maken. Weten jullie van
welk gewas ze afkomstig zijn en wat er op de Spermaliehoeve geteeld werd? Daarna gaan jullie aan
de slag om de ingrediënten op de juiste manier tot een mooi deeg te mengen. Met een deegshaker
shaken jullie alles tot een perfect beslag voor lekkere donuts! Als de donuts gebakken zijn, krijgen de
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kinderen de kans om ze zelf te versieren met glazuur en dips. Een echt verwendessertje na het
avondmaal!

Boerenspelen*
De kans om met de klas aan teambuilding te doen! Op de boerderij hebben we allerlei materiaal
waarmee we leuke spelletjes kunnen spelen. De groep wordt in twee teams verdeeld en die nemen
het tegen elkaar op. Maar onthoud: deelnemen is belangrijker dan winnen! We amuseren ons door
actief samen te spelen in het prachtige kader van de hoeve.

Volksdansen
Volksdansen is een leuke activiteit die volledig past in het plaatje van de boerderij. De kinderen leren
op een rustig tempo een leuke variatie aan kinderdansjes (oud en nieuw) kennen. Daarbij leren ze hun
gevoel voor ritme optimaal te gebruiken.

Knutselen met klei
In de Polders, waar de hoeve gelegen is, hebben we voornamelijk een kleigrond. De ideale locatie dus
om een leuk knutselwerkje te maken met deze grondsoort. Wat jullie precies boetseren, wordt per
graad aangepast zodat het voor iedereen een leuke uitdaging wordt! En jullie kleine kunstwerk wordt
nadien natuurlijk meegenomen om het thuisfront mee te verrassen!
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